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Kedves Kollégák!

Szeptember 4-én a tagozat kibővített elnöksége online ülést tartott

Döntöttünk arról, hogy a tagozat taggyűlését szeptember 26-án nem tartjuk meg a járványhelyzet 
miatt, azt elhalasztjuk egy későbbi időpontra.
A Hazay-díj  átadására  hagyományosan  a  taggyűlésen  kerül  sor,  így  elmaradása  miatt  ezt  a 
Mérnökgeodéziai Konferencián pótoljuk.
Idén  a  diplomadíj  pályázaton  négy induló  volt,  az  elnökség  a  lehetséges  háromból két díj 
odaítéléséről döntött. A nyertesek:
Kecskeméti Máté (BME, MSc GNSS alkalmazása automatizált monitoring rendszerekben)
Klenszky Ákos (GEO, BSc Nagyméretarányú felmérés hagyományosan és UAV technológiával)
A  nyerteseket  értesítettük  erről,  a  díj  összegét  átutaljuk.  A  nyertesek  munkájukat  az  idei 
Mérnökgeodézia Konferencián bemutatják.

A közelgő GD hosszabbítás miatt is fontos, hogy legyenek még idén továbbképzések. Ezek eddig 
még nagyobbrészt személyes részvétellel zajlottak, de az október másodikai képzés, amit a Fejér 
Megyei Mérnöki Kamara szervez már online lesz. A Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara 
október  13-ra  tervez  geodéziai  és  geoinformatikai  továbbképzést  (várhatóan online  csatlakozási 
lehetőséggel).  A  november  7-i  Mérnökgeodéziai  Konferenciát  kamarai  továbbképzésként 
akkreditálni fogjuk, így az is továbbképzésnek számít, mint a korábbi években.

Siki Zoltán kérte a jelenlevőket és egyben minden tagunkat is,  hogy 3 témában is javasoljanak 
megfelelő személyeket.
A Földmérő Minősítő Bizottság kinevezése 2021. március elsején lejár. A kamarának titkárt és 5 
tagot kell jelölnie.
A továbbképzés 2021. évi témáihoz és azok előadóihoz is várunk javaslatot.
A Mérnökgeodéziai konferencián még szükség lenne néhány előadásra, amihez előadókat várunk.
Minden esetben olyan személyeket javasoljanak, akikkel előzetesen erről egyezettek.

A Mérnökgeodézia Konferencia november 7-én lesz, melyet a BME ÁFG tanszékkel és a BPMK-
val közösen szervezünk. A járványhelyzet miatt online konferencia lesz.

Megbeszélés az Miniszterelnökségen

Augusztus  25-én  a  tagozat  képviselői  megbeszélést  folytattak  a  Miniszterelnökség  Ingatlan-
nyilvántartási  és  Térképészeti  Főosztály  vezetőivel.  A díj  rendelethez  és  a  jogosultsági  Korm. 
rendelethez adott módosító javaslataink döntő részével egyetértenek. Ha biztos információnk lesz 
ezek megjelenéséről, akkor tájékoztatjuk erről a tagságot.



MÉDI aktualizálás és átdolgozás

A geodéziai MÉDI átdolgozásra került,  a számítási képleteket módosítottuk és feladatok köre is 
megváltozott  kis  mértékben.  Ezzel  együtt  az  online MÉDI-t  is  átdolgoztuk.  Egyelőre  tesztelési 
üzemmódban érhető el az online változat az alábbi címen: http://mmk-ggt.hu/uj_online_medi. Erről 
az oldalról az új MÉDI PDF változata is megnyitható:
 http://mmk-ggt.hu/medi/medi_2020_01_02.pdf. 
Várjuk tagjaink visszajelzését, várhatóan a hónap végétől az új változatot tesszük hivatalossá.
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